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Søren Langholm værdsætter det kollegiale 
forhold til sine kunder, når han hver dag suser 
rundt til de aarhusianske dagligvarebutikker. 
Kom med en morgen i Bilka. 
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Tungen er fyldt med smagsløg, der sender 
besked til hjernen, når du smager på noget sødt, 
salt, surt, bitter eller umami. Kom med på en rejse 
udi sanser, når Carlsbergs øl-ekspert forklarer, 
hvordan du bruger tungen til at smage på øl. 
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Sådan guider du din gæst  
til det rette øl-valg
Er lys ale et godt valg til steak? Og går en porter 
hånd i hånd med vaniljeis? Bliv bedre til at guide 
dine gæster til den rette øltype, der matcher maden. 
Her får du øl-eksperternes bedste tips og tricks.  
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Kreativiteten 
skal i spil

Corona-pandemien har gjort livet surt for landets 
restauranter, barer og caféer. Men heldigvis er det en 
branche, som i forvejen er god til at kokkerere innovative 
løsninger tilsat en professionel tilgang til sikkerhed.  
Få tips og tricks til, hvordan du kan fastholde  
dine gæster trods restriktioner. 
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F anta er frugtighed. Det er sødme. Det er syrlighed. Og  
det bliver de nye varianter, som sendes på markedet i uge 
5 også. Men dér stopper sammenligningerne så også.  

- Vi fortæller ikke, hvad vores nye Fanta-produkter 
smager af. Og vi fortæller heller ikke, hvor mange 

forskellige smagsvarianter, der !ndes. Det er alt sammen op 
til forbrugerne selv at gætte på, fortæller Michelle Olsen fra 
 Coca-Cola Danmark. Hun står i spidsen for lanceringen af 
What the Fanta, som er det navn, det nye produkt lanceres 
under. Og noget kunne tyde på, at der er lagt i kakkelovnen til 
sjov og ballade i foråret, for What the Fanta har allerede gået 
sin sejrsgang igennem det europæiske kontinent i 2020. 

- I Finland, hvor What the Fanta faktisk har solgt bedre end 
Coca-Cola Original i nogle uger, var de to smage, som "est 
forbrugere gættede på, nogle som slet ikke eksisterede. Det  
er lidt sjovt at tænke på, siger Michelle Olsen. 

Til legesyge teens 
Gami!cation. Det lyder måske lidt popsmart, men man kom-
mer ikke udenom ordet i opskriften på What the Fanta, som 
kombinerer leg med salg i håbet om at skabe engagement hos 
målgruppen – de legesyge teens. 

- Fanta har altid bevæget sig i det lidt legesyge univers, og 
vi ved, at forbrugerne søger de her mindeværdige øjeblikke.  
Derfor har vi her lavet et koncept, der laver lidt mere larm end 
en sædvanlig produktlancering, fortæller Michelle Olsen og 
understreger samtidig, at de eftertragtede teens, som rigtig 
mange produkter gerne vil ramme, er en målgruppe, som er 
meget nysgerrig på nye smage. 

- Teens vil gerne have noget content, og de vil gerne intera-
gere med deres produkter. Og så er de "este åbne for at prøve 
nye ting og ikke mindst smage, slutter Michelle Olsen.

• WTF lanceres i den klassiske Fanta-"aske 
med en grøn væske. 

• Online kan forbrugerne gætte på, hvilken 
smag de tror, deres "aske indeholder og 
vinde fede præmier. 

• Der vil være 16 forskellige smage at gætte på. 

• WTF er et ZERO-produkt og lanceres 
udelukkende i forpakninger af 0,5 l.   



Peter Haarh Nielsen, administrerende 
direktør i Carlsberg Danmark

- Vi kommer nok ikke udenom, at 2021 bliver et år, 
hvor COVID-19 fortsat vil være i vores omgivelser og 
præge vores hverdag - i hvert fald i starten af året. 
Vores forberedelser har især handlet om at sikre 
"eksibilitet og opstille scenarier, hvor vi tager højde 
for, hvordan forskellige situationer vil påvirke vores 
forbrugere, kunder og de markedsvilkår, vi kommer 

til at operere under. Man kan sige, at der er 
meget, vi ved, vi ikke ved. Vi har dog forsøgt 

at forberede os og har tilpasset os både 
markedet og forbrugernes behov, så 

vi er den bedste og mest relevante 
samarbejdspartner for vores kunder. 

En ting, jeg ser meget frem til, er, den 
dag regeringen vurderer, at det er 
forsvarligt at løfte restriktionerne på 
restaurationsbranchen, nattelivet og 

events. Vi tror på, at det sker i løbet af 
året, og så er vi 100 % klar til at hjælpe 

vores kunder hurtigt og godt i gang. Og så 
regner jeg desuden med og håber, 

at danskerne har sparet godt op 
på den sociale konto, som skal 
bruges i løbet af året. 

” Der er meget, vi ved, 
vi ikke ved – men vi 
er godt forberedte”

Henrik Friis Fredvig, On Trade 
salgsdirektør i Carlsberg Danmark

- Specielt første halvår vil sandsynligvis stadig være 
præget af restriktioner og ændret forbrugeradfærd. 
Vi er dog fortrøstningsfulde om, at 2021 bliver 
et markant bedre år for On Trade, end 2020 
var. Det skyldes blandt andet, at vi så en stor 
forbrugerinteresse i juli og august for at komme 
ud til vores kunder og nyde vores gode produkter 
– så vi kan altså se, at interessen og lysten er der, 
når mulighederne opstår. Jeg forventer også, at vi 
får et EM i fodbold på dansk jord for første gang i 
historien, hvilket helt sikkert nok skal give mange 
gode drikkeoplevelser med Carlsberg, som er stolt 
sponsor af herrelandsholdet og med Coca-Cola,  
der har været of!ciel sponsor af EM siden 1988. 
Jeg håber også, at sommeren vil give mulighed for 
en lang række øvrige events, i større eller 
mindre skala. Hele året kommer vi til 
at stå klar i kulissen til at understøtte 
vores kunder - naturligvis inden for 
de sundhedsmæssige retningslinjer. 
Til sidst glæder jeg mig også til at 
fortsætte vores positive tendenser på 
specialøl, hvor særligt Grimbergen 
og Kronenbourg 1664 har vist meget 
"ot udvikling henover året. Ligeledes 
bliver 2021 også året, hvor vi for alvor 
kommer til at sætte strøm til 
vores lancering af Blue tail 
(cocktails på fad).

” Sommeren 2020 
giver håb for 2021”

HVAD FORVENTER 
DU DIG AF 2021?
2020 BLEV IKKE ET ÅR, DER LEVEDE OP TIL SINE 
FORVENTNINGER. MEN HVAD KAN VI EGENTLIG 
FORVENTE OS AF 2021? DET HAR VI SPURGT 
CARLSBERGS DIREKTØRER OM.  
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Per Damgaard Hansen, Off Trade 
salgsdirektør i Carlsberg Danmark

- Vi lærte i 2020, at påvirkningerne fra COVID-
19-restriktioner kommer med meget kort varsel, 
hvilket vi på bedste vis skal være på forkant af 
i 2021 -  baseret på de erfaringer, vi har fået 
gennem 2020. Et nøgleord bliver "eksibilitet, når 
virusset stadig er så lunefuldt.

Vi forventer i år, at restriktioner fortsat vil gøre sig 
gældende. Det kunne være i form af restriktioner 
ift. grænsehandel eller regionale restriktioner i dele 
af Danmark. 

Vi skal være hurtige til at opsnappe og reagere 
på nye forbrugsmønstre. Det kræver stærk 
koordinering gennem hele værdikæden. Fra 
knivskarp produktionsplanlægning til knivskarp 
butikseksekvering – både i de fysiske butikker og 
online. Vi har en plan for 2021, som er udviklet med 
den nuværende markedssituation for øje, men vi er 
klar til at tilpasse os, så snart behovet opstår.

På vores øl-forretning går vi et spændende år 
i møde, hvor vi i øget grad vil arbejde med at 
drive værdi via vores specialøl 
til de mange hyggelige 
forbrugssituationer hjemme. 
Samtidig vil vi vokse vores 
mainstream ølmærker 
- Tuborg og Carlsberg – 
med nye forpakninger og 
vejl. prispunkter. Inden for 
læskedrik er der fokus på 
at slukke tørsten hjemme 
såvel som på farten. For mit 
eget vedkommende venter 
jeg med stor spænding på 
forårets komme, hvor 
et nyt stort 
projekt skal 
eksekveres.

” Vi har en plan  
for 2021”

Christian Granlund, produktions- og 
logistikdirektør i Carlsberg Danmark

- I 2020 var vi alle sammen til eksamen, så vi er 
helt klar til at håndtere, hvad 2021 måtte have at 
byde på. På den måde har COVID-19 virkelig holdt 
os på tæerne og skarpe. Jeg tror, det er vigtigt, at 
man ikke tænker, at vi skal tilbage til noget, der 
var engang, men snarere tænker, at vi skal frem 
og lande i en ny form for normal hverdag. Jeg 
forventer, at udsvingene på efterspørgslen af vores 
produkter fortsat vil være høj i år, men det er vi 
forberedte på. Vi styrker hele vores værdikæde ud 
mod vores kunder, vi opbygger lagre til foråret og 
sommeren, hvor vi forhåbentlig igen kan forsamles 
og nyde en øl, og så har vi i år et stort fokus på 
sikkerhed og læring. Specielt den interne oplæring 
og udvikling af medarbejdere forventer jeg, vil gøre 
os til en mere "eksibel organisation både internt 
og eksternt, fordi vi vil kunne varetage forskellige 
opgaver. På den måde kan vi meget bedre tilpasse 
os de udsving, der måtte komme, og det sikrer 
vores leveringsikkerhed til kunderne. Det er altid 
vores højeste prioritet, at vi får vores varer ud til 
kunderne i rette mængde og til rette tid.

” Vi styrker hele 
værdikæden ud 
mod kunderne”
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NOTER FRA CARLSBERG

83 %
af alle læskedrikke bliver købt i detail-
handlen i Danmark, men de resterende 17 % 
købes på barer, restauranter og festivaler. 

59 %
af de øl, der sælges 
i Danmark, er af 
typen pilsner.

15 mia.
liter øl. Så meget producerer 
danske bryggerier årligt. 

Kyk-kyk-kykkeli-kylle 
Forår er påskesæson, men kender du egentlig historien om  
Kylle Kylle? Tuborgs påskeøl så første gang dagens lys i 1906. 
Siden 1965 har den i folkemunde heddet "Kylle Kylle" på grund 
af etiketdesignet med den glade påskekylling. Det er dog ikke 
blot i folkemunde længere, for i 1994 ændrede man of!cielt 
navnet til Kylle Kylle.

I dag er Kylle Kylle stadig en obligatorisk gæst til  
enhver påskefrokost, og selvom den kun er i handel  
otte uger om året, udgør den faktisk hele 49 % af  
salget af påskeøl herhjemme. 

CARLSBERGS 
KUNDER 
ER GLADE 
– RIGTIG 
GLADE

Fremkald den gode smag: 

SÅDAN MØRNER 
DU KØD MED ØL
Ø l i en marinade er en effektiv vej til at 

mørne kød på. Øl indeholder nemlig 
enzymer, der hjælper med at nedbryde 

kødets hårde !bre - og det gør både kødet mørt 
og giver masser af smag.

Alle øl har potentielt mørnende egenskaber, men 
da valget af øl også spiller ind på smagen, så er det 
ikke lige meget, hvilken øl du vælger. Lyse øl som 
pilsner, hvedeøl og lette pale ales tilfører ikke så 
meget smag, mens kraftige øl som porter og stout 
kan tilføre en utilsigtet bitterhed eller røgsmag til 
retten. Derfor er den gyldne middelvej et sikkert 

valg: Øltyper med en balanceret smagspro!l ift. 
malt og humle, som fx Jacobsen Brown Ale, er 
oplagte til en kødmarinade, der skal mørne kødet. 

Når kødet skal ligge og marinere, så brug en 
plastikpose og sørg for, at alt kødet er dækket, 
og luften lukket ud. Allerede efter et kvarter 
vil der være en mærkbar mørningsproces i 
gang - men giv det gerne en time eller mere. 
Eksperimentér også med at tilsætte krydderier 
og friske krydderurter for sætte fuld gas på 
smagsoplevelsen. Er det asiatisk med chili og 
ingefær eller italiensk med hvidløg og oregano?

Husk -  hvad der kommer i maden, skal også drikkes til maden. Endnu en grund til at vælge sin madlavningsøl  med omhu.

Den årlige kundetilfreds-
hedsanalyse fra dansk 
dagligvarehandel landede i 
december, og der var godt 
nyt til Carlsberg Danmark, 
som blev tildelt en "ot 
2. plads. For convenien-
ce-butikker blev Carlsberg 
Danmark endda nr. 1 ud af 
23 leverandører.

- Jeg bider specielt mærke 
i, at vi ligger rigtig godt 
i forhold til rådgivning af 
vores kunder, både når det 
gælder produktsortiment, 
markedsføring mod forbru-
gerne og salgsfremmende 
aktiviteter i butikken. Vores 
fundament er i orden, 
og det sætter kunderne 
naturligvis pris på, siger 
salgsdirektør Per Dam-
gaard Hansen.

2
i kundetilfredshed

Nr.

Vidste 
du at … 
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ALLE SKAL 
SMAGE 

VIDENSKABEN 
I anledning af 200-året for H.C. Ørsteds op-
dagelse af elektromagnetismen får Danmarks 
store videnskabsmand sin egen øl. Ørsted-øllen 
er blevet til i et samarbejde mellem Carlsberg-
fondet, Carlsberg Laboratorium, Husbryggeriet 
Jacobsen og Det Kongelige Danske Videnska-
bernes Selskab. Udover at være en ualmindelig 
dygtig formidler af videnskab og op!nder af 
adskillige ord, som vi bruger i dag såsom brint 
og ilt, var H.C. Ørsted også en meget alsidig 
forsker. Allerede i 1819 blev Ørsted kendt for at 
være den første, der ekstraherede alkaloidet 
piperin fra peber. Derfor brugte Laboratoriets 
bryggere "ere slags peber til at skabe en unik 
smag til Ørsted-øllen, så nu kan alle få en lille 
smagsprøve af videnskaben.

Rose Eken står bag 
etiketten på Wiibroe 
Årgangsøl 2021
Hvert år prydes etiketten på Wiibroe Årgangsøl med værket af en ny 
kunstner. I år er det multikunstneren Rose Eken, der står bag. 

- Jeg har valgt at fokusere på noget af det, som vi savner i år. Ledninger er 
strømførende, det giver energi og sætter gang i festen, fortalte Rose Eken, 
da designet blev afsløret i Helsingør sidst i november 2020. 

Pssst… Den første årgangsøl fra Wiibroe udkom i 1989 og havde derfor 
en alkoholprocent på 8,9 %. I 1990 var den 9,0 %, i 1991 var den 9,1 % 
og så videre. I 2006 sluttede festen dog, da alkoholprocenten nåede 
10,6 %. Her er den blevet liggende de seneste 15 år. 

NOTER FRA CARLSBERG

Danskerne panter  
som aldrig før
92 % af alle "asker og dåser med pant kom retur i 2019, og det 
er ny rekord. I alt kom mere end 1,4 mia. "asker og dåser retur til 
genanvendelse. Adm. direktør i Dansk Retursystem, Lars Krejberg 
Petersen, glæder sig over, at danskerne bakker op om pantsystemet, 
som i 2019 sparede klimaet for over 150.000 tons CO2.

FANTASIE
Navnet Fanta kommer fra det tyske ord for fantasi: ”Fantasie”. 
Appelsinsodavanden blev opfundet i Tyskland i 1941 og kom 
først til Danmark i 1964. Tag en tår og slip fantasien løs.
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TEKST JOAN WINDFELDT
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Kreativ i en 
coronatid
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2 020 bød på en ny hverdag for 
spisesteder landet over med arealbe-
grænsninger, påkrævede værnemidler 
og skærpede lukketider. På grund af 

risikoen for at blive smittet med corona-virus 
blev danskerne opfordret til at blive hjemme, 
og det betød et ekstra knæk for en branche, 
som grundet pandemien i forvejen var præget 
af konkurser og mistede arbejdspladser. 

- Branchen er blevet skåret ind fra alle 
kanter, konkluderer Torben Rosenstock, der 
er direktør for brancheforeningen Danmarks 
Restauranter og Caféer (DRC), som tæller 
omkring 1.500 medlemmer. 

- I 2020 ledte restriktionerne til gabende 
tomme ordrebøger i restauranter og cafeer, 
og danskerne følte sig generelt utrygge ved at 
forlade hjemmet. Vores medlemmer har haft 
kæmpestore udfordringer med overhovedet at 
få omsætning ud af det indsnævrede forret-
ningsgrundlag, og ofte har de skullet imple-
mentere de nye retningslinjer med ultrakort 
varsel, siger han og tegner dermed stregerne 
op for et annus horribilis, som desværre også 
ser ud til at påvirke 2021.  

Fokus på den eksklusive oplevelse
Men Torben Rosenstock har heldigvis også 
grund til optimisme på sine medlemmers vegne:

- Restauratørerne er vant til årstidernes lune-
fuldhed og er dermed meget omstillingsparate. 
Det gør dem kreative og gode til at tænke in-
novativt. Mange restauranter har helt eller del-
vist sadlet om til takeaway og fundet en god 
forretningsmodel på den måde. Fra vores med-

lemmer har jeg også hørt om forskellige nye 
koncepter fx temaaftener under overskrifterne 
”Rejer & Rosé” og ”Smørrebrød & Champagne”. 
Mange restauranter har været gode til fokusere 
på den mere eksklusive oplevelse, de kan give 
deres gæster - mens andre, herunder adskillige 
Michelin-restauranter, har vendt konceptet på 
hovedet og gjort menuen mere tilgængelig 
for den brede befolkning. Begge retninger har 
fundet succes, siger Torben Rosenstock.

Han fremhæver desuden kampagnen Let’s Eat 
Aalborg, som DRC har støttet, hvor mere end 45 
aalborgensiske restauranter gik sammen om at 
sælge julegavekort til lokale virksomheder. Her 
tilbød man et reelt alternativ til den traditionelle 
!rmajulefrokost og formåede samtidig at booste 
restauratørernes ellers slunkne juleomsætning.

- Vi ved ikke, om gavekortet var nok til at få 
alle restauranterne helskindet gennem julen. 
Men en ting er sikkert: Det har givet opti-
misme og sammenhold i Aalborg, hvor både 
restauranter, virksomheder, borgere – ja, selv 
borgmesteren – har støttet op om initiativet, 
siger Torben Rosenstock.

Brug de sociale medier
Hos Carlsberg sidder New Business Manager 
Frederik Ziska. I løbet af 2020 har han rund-
håndet delt ud af viden og gode idéer til sine 
kunder, som han har haft en stor ansvars-
følelse overfor.

 - Vi har alle været pressede, men vi har holdt 
sammen. Det har været ægte samfundssind fra 
alle parter, fortæller han og giver eksempler på 
gode idéer til branchen i en krisetid: 

 ILLUSTRATION VAHLE+NIKOLAISEN 

CORONA-PANDEMIEN HAR GJORT LIVET SURT FOR 
LANDETS RESTAURANTER, BARER OG CAFÉER. MEN 
HELDIGVIS ER DET EN BRANCHE, SOM I FORVEJEN ER 
GOD TIL AT KOKKERERE INNOVATIVE LØSNINGER TILSAT 
EN PROFESSIONEL TILGANG TIL SIKKERHED. 

”Husk på, det er en professionel branche, 
som er vant til at arbejde med sikkerhed 
i alle henseender – fødevaresikkerhed, 
person sikkerhed og så videre” 
TORBEN ROSENSTOCK, DIREKTØR I DRC
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- Brug de sociale medier, for eksempel 
Facebook og Instagram. Mange danskere 
sidder hjemme med telefonen i hånden, så 
det handler i høj grad om at skabe online 
synlighed. Læg for eksempel en 50’er til side 
til Facebook-annoncering. Så når du måske 
ud til 1.200 personer, og er der bare få af 
dem, som henter takeaway hos dig næste 
gang – ja, så er pengene tjent ind igen. Og 
lav konkurrencer på restaurantens Face-
book-side, hvor man for eksempel kan vinde 
et gavekort. Det skaber engagement, når folk 
kommenterer, liker og deler opslaget, siger 
Frederik Ziska og fremhæver desuden kendte 
adfærdsprincipper som nemhed og wow-ef-
fekt som effektfuldt skyts:

- Gør det nemt for gæsterne at træffe et 
valg. Sæt menuer og drikkevarer sammen 
i deals, som gør, at gæsten ikke selv skal 
tænke for meget over sine valg, og så skal 
han kun handle ét sted – nemlig hos dig. 
Tænk også i deals til særlige begivenheder 
– Champions League-kampe om tirsdagen, 
Vild med Dans om fredagen og så videre. Og 
læg en voucher til en sodavand eller tre lækre 
chokolader ned i takeaway-posen, så du 
giver gæsten noget, han ikke havde forventet. 
Det er en uventet gave – en merværdi – som 
bliver værdsat og husket.

De meningsfulde øjeblikke i livet
Der er med andre ord mange muligheder for 
og grunde til at nytænke sin forretningsmodel 
i tiden. Det handler ifølge forbrugerekspert 
Camilla Birch grundlæggende om at levere en 
anden form for værdi til gæsterne.

- Vi tænker, at restaurationsbranchen kun er 
lig med mad og drikke. Men ved nærmere efter-
tanke er den jo leverandør af de meningsfulde 
øjeblikke i vores liv. Mange af livets store fester 
foregår netop på restauranter og caféer. Den er 
den type værdi, man bør tænke i at levere – den 
fuldendte oplevelse. I en krisetid er det derfor 
strategisk godt at tage et skridt tilbage og 
spørge sig selv: Vi plejer at levere værdi til vores 
gæster på den her måde, hvordan kan vi levere 
den på en anden måde, siger Camilla Birch, der 
som ekspert i forbrugertrends holder et vågent 
øje med forbrugsmønstre og forbrugerværdier. 

- Hvordan kan vi som spisested levere 
forkælelse, gøre måltidet nemmere eller løfte 
et særligt øjeblik for vores gæster? I foråret 
2020 så vi, at mange i branchen sadlede om 
til takeaway. Måske skal vi tage det et skridt 
videre og tænke mere over, hvordan vi kan 
"ytte restaurantoplevelsen hjem til gæsterne?, 
tilføjer hun opfordrende. 

Ta’ ud og spis
For Torben Rosenstock og hans medlemmer i 
DRC er håbet, at branchen snart kan genrejse 
sig. Men det kræver politikernes og ikke mindst 
gæsternes hjælp.  

- Branchen har i "ere år gjort et stort stykke 
arbejde inden for bæredygtighed, og det fokus 
vil vi gerne tilbage til. Men indtil da er det 
vigtigt, at vi formår at bibeholde de trygge 
rammer, så danskerne fortsat vil gå ud at spise 
og drikke. Husk på, det er en professionel 
branche, som er vant til at arbejde med 
sikkerhed i alle henseender – fødevaresikkerhed, 
personsikkerhed og så videre, slutter han.

"Gør det nemt for gæsterne at træffe 
et valg. Sæt menuer og drikke varer 
sammen i deals, som gør, at gæsten 
ikke selv skal tænke for meget over 
sine valg, og så skal han kun handle 
ét sted – nemlig hos dig"
FREDERIK ZISKA,  
NEW BUSINESS MANAGER HOS CARLSBERG

"Vi tænker, at restaurations-
branchen kun er lig med 
mad og drikke. Men ved 
nærmere eftertanke er den 
jo leverandør af de menings-
fulde øjeblikke i vores liv” 
CAMILLA BIRCH, 
FORBRUGEREKSPERT

ILLUSTRATION VAHLE+NIKOLAISEN 

Early Bird-rabat eller treat: Med et 
benspænd som fx skærpede lukketider 
må du gøre en indsats for at få gæsterne 
ind tidligere på dagen. Lok for eksempel 
med rabat på regningen eller en gratis 
velkomstøl ved seating før klokken 17.30. 

Match Day Deals: Tjek odds.dk 
for kampprogrammet til Champions 
League. Tilbyd særlige deals på disse 
dage med fx 4 x menu og 4 x øl. 

Restaurant-stemning derhjemme:  
Læg små sedler ned i takeaway-kassen, 
som fortæller, hvilke råvarer retterne 
består af. Fortæl gerne historien om 
tilberedningen, så du på den måde 
giver gæsten en merværdi og en ekstra 
oplevelse af den lækre mad, familien 
skal sætte tænderne i. 

Aktivér de sociale medier:  
Et eksempel: Tag et godt billede af 
restaurantens mest populære ret, 
læg det på Facebook med ordene: 
Hvilken ret er din favorit-ret? Vind din 
favoritret og en valgfri drikkevare ved 
at svare på spørgsmålet – læg gerne et 
billede med af din favoritret. Lad dine 
følgere kommentere og like på livet 
løs, indtil du trækker en vinder et par 
dage senere. Har du ikke helt styr på 
Facebooks regler for konkurrencer (og 
det skal du have), så søg på Google 
efter ”Facebook regler konkurrence”. 

Slå på det lokale: Læste du om 
initiativet i Aalborg i artiklen? Måske 
du kan gøre noget lignende i dit 
lokalområde? Sådanne gode historier 
om sammenhold lokalt er desuden guf 
for lokale medier, så de vil helt sikkert 
gerne give initiativet lidt omtale. 

TÆNK UD  
AF BOKSEN
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Irland

Wales

England

Skotland

Nord irland

BRITISKE

PUB-KULTUR

FIND 
INSPIRATION 

I DEN 

D u kender den nok allerede fra enten 
dine weekendture til London og Man-
chester eller fra de mange engelske 
krimier, som hver dag suser over skær-

men på Danmarks Radio. Den britiske pub-kultur. 
Kendt i hele verden for sine pints, pie and mash. 
Og ikke mindst for en stemning, som bare ikke 
!ndes helt på samme måde andre steder i verden. 

Og i 2021 er der måske endnu mere grund til 
at kigge briterne i kortene, for med de skærpede 
lukketider kan der være meget inspiration at 
hente i de oplevelser, der tilbydes gæsterne på 
den anden side af vandet. 

Vi har derfor sat Peter Statham stævne til 
en lille snak om briternes pubkultur. Til daglig 
arbejder han som sustainability manager i 
Carlsberg UK, og så er han født og opvokset i 
den britiske pub-kultur. 

Hvornår går du selv på pub? 
- Hvis jeg tager på pub i hverdagene, er det 
typisk direkte efter arbejde ved 18-tiden, og i 
weekenden ville det typisk være i løbet af efter-
middagen. Som regel er der sidste runde i baren 
ved 23-tiden. 

I England går forbrugerne tidligt 
ud og tidligt hjem, når de besøger 
kongerigets mange pubber. De 
kommer for stemningen, maden 
og ikke mindst den gode øl. 

Hvad bruger briterne pubben til? 
 - Jeg tror, de "este bruger pubben til at  
slappe af og komme lidt ned i gear. Hvis du 
går ud med kollegaer efter arbejde, kan det 
være en måde at lære hinanden at kende  
på en lidt anden måde end på kontoret.  

Hvad er din yndlingsting ved pubben?
- Jeg nyder virkelig den afslappede atmos-
fære, der er. Om det så er om vinteren, hvor 
varmen kommer fra et ildsted eller om som-
meren, hvor man måske kan sidde ude i en 
gårdhave, så er der altid en atmosfære af  
ro og slow living. 

Hvad tror du, tiltrækker briterne til pubben? 
- Mange kommer nok for at få sig en god øl. 
Det tiltrækker helt klart. Men også maden, 
som ofte er simpel og traditionel, så alle kan 
være med. Og så er det jo også en social op-
levelse, hvor du næsten sidder hjemme i din 
egen stue, men med den luksus, at du kan 
få god øl og mad på bestilling. 

Kan du beskrive din egen yndlingspub? 
- Det er en pub nær Redding, som hedder 
Bell In. Et familieejet sted, som har en 
kæmpe have, der støder op til. Deres koncept 
er Ales & Sandwiches. Det er enkelt og 
beskedent, men det de gør, gør de virkelig 
godt. Det er lækre specialøl på fad og fantasti-
ske sandwiches. Sådan, synes jeg, udvalget på 
en pub skal være – enkelt, men super lækkert.

TEKST SABINE MENSEL 
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Spice Girls banker ud af højttalerne på 
Bilkas lager i Tilst, længe før butikken 
overhovedet åbner for dagens første 
kunder. Mellem trucks, palleløftere og 

loftshøje stakke af drikkevarer fra hele verden 
danser voksne mænd rundt med smil og et af-
fyringsklar "Godmorgen" på læben til tonerne 
fra det hedengangne britiske popband. Selvom 
klokken kun er 06:30, har Søren Langholm 
allerede været i gang i et par timer. Der er 

taget bestik af dagens leverance, køleskabene 
langs kasseudgangene er fyldt op og ’facet’, og 
nu venter hele området for øl og sodavand på 
at få samme behandling. 

- Jeg kan godt lide at starte dagen rig-
tig tidligt, så jeg kan nå rundt til alle mine 
butikker, før forbrugerne for alvor begynder at 
handle over middag, fortæller 39-årige Søren 
Langholm. Han har i 1,5 år været off trade 
salgskonsulent i Carlsberg Danmarks Team 

Østjylland, hvor han sammen med 12 kolle-
gaer dækker området fra Vejle til Randers på 
den jyske østkyst. For Søren Langholm be-
tyder det en hverdag ude i den aarhusianske 
dagligvarehandel, hvor byens største super-
markeder er blevet hans arbejdsplads. 

- Vi har en meget kollegial stemning - os, 
der går rundt ude på drikkevarelageret. Selvom 
vi egentlig ikke er kollegaer. De ansatte er 
jo mine kunder, og de andre konsulenter er 

TEKST SABINE MENSEL

SØREN LANGHOLM BRUGER SIT ARBEJDSLIV 
I DE DANSKE SUPERMARKEDER BLANDT 
CARLSBERG DANMARKS KUNDER. KOM MED 
HAM PÅ ARBEJDE EN MORGEN I BILKA I TILST. 
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faktisk mine konkurrenter, men vi går altså op 
og ned af hinanden hver dag, så vi skulle gerne 
kunne tale sammen, siger Søren Langholm, 
men understreger, at der under de venlige ord 
er masser af plads til konkurrence om de gode 
salgspladser på butiksgulvet. 

- Hvis man ikke vil dialogen med både 
kunder, konkurrenter og kollegaer, så skulle 
man nok have fundet noget andet at lave, 
smiler han. 

Et forår i frontlinjen 
Fra pop-tonerne på lageret smider Søren 
Langholm en kvartpalle fyldt med Coca-Co-
la på en palleløfter og ruller mod butikken 
bevæbnet med en hobbykniv til bekæmpelse 
af folien omkring pallen. Imens skruer vi tiden 
10 måneder tilbage til marts 2020. Resten af 
Danmark var gået i hi hjemme i sikkerhed, 
fordi en virus var i gang med at vende op og 
ned på den hverdag, de "este nok hidtil havde 

taget for givet. Men for Søren Langholm stod 
den på arbejde. Hver dag. 

- Fra pressemødet i marts gik der seks må-
neder, før jeg så en Carlsberg-kollega igen. Vi 
talte naturligvis en masse i telefon med hinan-
den, men fysisk mødtes vi ikke. Det gjorde, at 
jeg satte endnu mere pris på det gode forhold 
til kunderne, fortæller Søren Langholm. 

- I begyndelsen fyldte alle de nye krav om 
afstand og afspritning en del, men det blev 

 FOTO CHRISTER HOLTE 

Jeg ved, hvordan man skal 
behandle sine kunder, når 
man kommer ud i butikkerne 
som konsulent, for i mange 
år var jeg selv kunden.

OFF TRADE

 VS.  
ON TRADE 

Carlsberg deler sit salg ind 
i off trade og on trade. I on 
trade salg nyder gæsten sin 
drikkevare på samme sted, 
som den er købt. Det gælder 
eksempelvis på barer og 
restauranter. I off trade tager 
forbrugeren sin drikkevare 
med et andet sted hen, inden 
den drikkes. Typisk med 
hjem. Off trade gælder derfor 
eksempelvis supermarkeder.  

Under Covid-19 har der været ekstra 
hænder og ressourcer til rådighed for 
Carlsbergs folk i marken. De konsulenter, 
som har haft lukkede kunder, er nemlig 
rykket over for at hjælpe kollegaerne 
med åbne kunder. 
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hurtigt hverdag, og jeg har hele vejen  igennem 
følt det sikkert at gå på arbejde. Carlsberg 
har stillet alle værnemidler til rådighed, og jeg 
kunne hurtigt mærke på mine kunder, at de var 
utroligt glade for den hjælp, vi som konsulenter 
kunne yde i butikkerne. 

At der var brug for mennesker i marken 
blev da også hurtigt tydeligt, for mens barer, 
biografer og frisører måtte låse dørene, så 
væltede danskerne ind i supermarkederne.

- Vi !k jo travlt fra den ene dag til den 
anden, men altså for mig giver det også et 
kick at føle, at jeg bidrager, fortæller Søren 
Langholm med en mine af overskud og af-
slører lidt af den sælgermentalitet, der også 
gemmer sig under over"aden af det ellers 
beherskede jyske gemyt.

Fra butik til konsulent
Sodavandene er befriet for deres folie og ryk-
kes i en hurtig bevægelse ind på rækken blandt 
de andre produkter. Søren kigger koncentreret 
udover udstillingen af dåser. Står de lige? 
Vender de rigtigt? Skulle man bytte en anelse 
rundt? Og hvilke produkter var det nu, der 
skulle genbestilles? Med en ugentlig leverance 
i omegnen af 100-150 europaller fyldt med 
Carlsberg-produkter er der nok at holde styr på 
for Søren Langholm i Bilka i Tilst. 

- Det afhænger nok lidt af, hvem man er som 
type, men jeg synes altså, det er sjovt at have 
travlt. Nok især, når jeg kan se travlheden af-
spejlet i salgstallene. Det er jo det, vi er her for. 

Hvis der er nogen, der kender butiksga-
met, er det Søren Langholm. Efter 21 år hos 
SuperBrugsen, hoppede han i 2019 om på den 
anden side af bordet og blev salgskonsulent 
for Carlsberg Danmark. 

- Jeg synes, mine erfaringer giver mig en god 
ballast og lidt ekstra indsigt. Jeg ved i hvert 
fald, hvordan man skal behandle sine kunder, 
når man kommer ud i butikkerne som konsu-
lent, for i mange år var jeg jo selv kunden, for-
tæller Søren Langholm, der særligt nyder den 
frihed, han har i jobbet som salgskonsulent. 

- Der er ingen, der siger, hvornår jeg skal 
komme og gå, men vi har nogle helt klare 
mål, som gerne skal opnås, og det driver mig. 

Vi !k jo travlt fra 
den ene dag til den 
anden, men altså 
for mig giver det 
også et kick at føle, 
at jeg bidrager.

Carlsbergs ansatte er løbende 
blevet opdateret på, hvordan de 
skal forholde sig til corona-situa-
tionen - herunder hvilke vær-
nemidler de skal benytte. 
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Samarbejdet med butikscheferne og når vi er 
ude og opsøge de gode salgspladser, det synes 
jeg er spændende. 

Den evige sælger 
Morgenen i Bilka nærmer sig sin afslutning for 
Søren Langholm. Om lidt venter Føtex i Viby 
Centret. Inden afgang kigger han sig dog lige 

rundt og sikrer sig, at produkterne er korrekt 
’facet’. Det vil sige, om de vender med etiketten 
ud mod shopperen og står lige på hylden. 

- Det sidder efterhånden ret dybt i mig. 
Hvis jeg kommer forbi en hylde, som ikke ser 
ordentlig ud, når jeg er ude at handle med 
ungerne hjemme i Bjerringbro, jamen så fylder 
jeg lige op og sørger for, det ser pænt. Det er 

nok sådan noget, man ikke helt kan lade være 
med, siger Søren Langholm. 

I det hele taget er "ordentlighed" et begreb, 
der fylder meget i Sørens liv. Især i hans for-
hold til Carlsberg Danmarks kunder.  

- Det bedste er at køre fra kunden med en 
god mavefornemmelse, slutter han og sætter 
kurs mod den aarhusianske dagligvarehandel.

SØREN 
LANGHOLM

  39 år 

  Bosat i Bjerringbro 

  Gift og far til en dreng på  
4 år og en pige på 6 år

   Har arbejdet som 
salgskonsulent for Carlsberg 
Danmark i 1,5 år  

  Håber at kunne holde et 
brag af en fest, når han til 
april fylder 40 år. 

Hvis man ikke vil 
dialogen med både 
kunder, konkurrenter 
og kollegaer, så skulle 
man nok have fundet 
noget andet at lave.
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SÅDAN 
SMAGER 

DU PÅ 

ØL

TEKST JOAN WINDFELDT
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TUNGEN ER FYLDT MED SMAGSLØG, DER 
SENDER BESKED TIL HJERNEN, NÅR DU 
SMAGER PÅ NOGET SØDT, SALT, SURT, 
BITTERT ELLER UMAMI. FOR EKSEMPEL 
ØL. HER FORTÆLLER CARLSBERGS ØL-
EKSPERT, HVORDAN DU BRUGER TUNGEN 
(OG ANDRE SANSER) TIL AT SMAGE PÅ ØL. 

I kælderen på et tjekkisk bryggeri i slutningen af 1999 !k 
 Bjarke Bundgaard en af sine første ahaoplevelser med øl. 
Efter rundvisning på stedet skulle han og de øvrige gæster 
smage på øllet, som blev tappet direkte fra lagringstanken. 

”Wauw! Kan øl smage sådan?”, tænkte han. Smagen var ander-
ledes end de pilsnertyper, han var vant til hjemme fra Danmark. 
Den var frisk, mere dyb i malten og bød i det hele taget på "ere 
nuancer. Og så var stemningen i kælderen helt i top; En ikke 
 uvæsentlig faktor, når øllet skal smages og nydes.

Aromaer tur/retur
Bjarke Bundgaard er fortsat fortryllet af øl i dag. Siden 2005 har 
han været tilknyttet Carlsberg, hvor han har smagt og vurderet 
smagen af hundredvis af øl. Så han ved om nogen, hvordan du 
smager på din øl – sådan rigtigt.

- Se på øllet, duft til øllet, smag på øllet, fornem øllet, smag efter 
på øllet, nyd mundaromaerne, opsummerer Bjarke Bundgaard og 
lader dermed forstå, at det ikke kun handler om de videnskabeligt 
påviste grundsmage, som tungen kan identi!cere over for hjernen.  

- Indledningsvist skal du bruge næsen til at dufte til øllet. Tag så 
en slurk og mærk effekten – fornemmelsen i munden – for eksem-
pel når kulsyren rammer tungen. En øl kan være blød og cremet, 
men også give en "mundkrølle", altså en snerpende fornemmelse. 
Smag nu godt efter. Øllets bitterhed kommer frem til sidst, og den 
bliver typisk hængende i munden. Det udløser en mundaroma, som 
via mundhulens ”bagindgang” trænger op til næsens lugtesansecel-
ler, og du får dermed en ekstra dimension til smagen af øllet, for-
klarer Bjarke Bundgaard og tilføjer, at man slutteligt bør analysere 
lidt på den "ygtige kuldioxid, der gasser tilbage til mundhulningen: 

- Der kan ligge mange gode aromaer gemt i øl-bøvser, siger 
han med et glimt i øjet

Gør ølsmagning til et ritual
Udover de orale og nasale teknikker til ølsmagning !ndes en ræk-
ke praktiske faktorer, som kan løfte smagsoplevelsen yderligere. 
Det handler om udstyr og iscenesættelse. 

- Det er alfa og omega, at du kæler lidt for ølglasset. Brug 
glas, der samles i åbningen – som tulipanglas. Formen er med til 
at samle og koncentrere aromaerne, så du får bedre kontakt og 
dermed får den bedste oplevelse. Og så er det meget vigtigt, at 
glasset er rent. Lad være med at bruge et glas, ungerne lige har 
drukket mælk af, siger Bjarke Bundgaard. 

Hvad der er mindst lige så vigtigt, er omgivelserne. En faktor, 
Bjarke Bundgaard selv oplevede i den tjekkiske kælder for mere 
end 20 år siden. 

- Jeg fornemmede virkelig en stolthed og kærlighed til øllet. Der 
var så meget stemning og kulturhistorie, at oplevelsen blev 
ampli!ceret. Derfor synes jeg, at man skal ritualisere ølsmagningen 
– altså gøre den til en oplevelse, der mætter alle sanser. Sørg for 
rene glas, perfekt temperatur, skænk det ordentligt, lad skummen 
udvikle sig, lad øllet stå, fyld så mere på – skumkronen må gerne 
tårne sig op fra glasset. Du fortæller din hjerne, at nu kommer der 
noget godt – en bevidst nydelse fremfor lynhurtig tørst-slukning.

 ILLUSTRATION VAHLE+NIKOLAISEN 

Hvis du drikker øl fra "aske 
eller dåse, kan din næse ikke 
opfange noget aroma, og 
smagsløgene når knapt at få 
kontakt, før øllet er drukket. 
Hæld i stedet øllet op i et 
egnet glas og nyd aromaerne 
med både næse og mund.
opfordrer Carlsbergs øl-ekspert, Bjarke Bundgaard
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KARAKTERISTISKE 
ØLSMAGE PÅ TUNGEN

 ILLUSTRATION VAHLE+NIKOLAISEN 

DE FEM 
GRUND SMAGE

  Sødt – for eksempel 
sukker og ketchup.

  Surt – for eksempel 
syltede agurker og citron. 

  Salt – for eksempel bacon  
og sojasauce.

  Bitter – for eksempel øl  
og mørk chokolade.

  Umami – for eksempel 
svampe og kød.

Bitter
Jacobsen Yakima IPA – 

en frisk, fyldig smag med 
et godt snerpende bid af 
humle med en god lang 

efterbitterhed.

Sødt
KB Hvidtøl – en sød 

smag, som stammer fra den 
korte gærings proces, hvor 
kun en lille smule af øllets 

sukker omdannes til 
alkohol. Surt

Brooklyn Bel Air Sour – med 
en pH-værdi omkring 3,5 er 

denne øl en tand mere syrlig end 
de "este øl, som normalt har 

en i forvejen sur pH-værdi 
på omkring 5,5. 

Salt
Jacobsen Zesty Gose – en 

ny øl, som er baseret på en 
historisk recept på øltypen gose. 

Tilsat natriumklorid (salt) for 
en fyldigere smagsoplevelse 

og for at balancere 
syrligheden. 

Umami

Bitter

Salt

Sødt

SurtSurt
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SIDEN 1905 HAR DANSKERNE KUNNET SLUKKE 
TØRSTEN I PÅSKEN MED ET SÆRLIGT BRYG. 
MEN HVORDAN HÆNGER EN KRISTEN HØJTID 
SAMMEN MED ØL? OG ER PÅSKEBRYG KUN ET 
DANSK FÆNOMEN?

M ange højtider har rødder før Kristi tid. Påsken hænger oprin-
deligt sammen med urgamle fejringer af forår og frugtbarhed, 
hvor øllet og beruselsen meget vel kan have indgået i kåde 
ritualer. Med kristendommen dæmpedes gemytterne noget, 

men alligevel fandt man plads til øllet. Eksempelvis var det helt normalt at 
drikke øl i de 40 dages faste op til påsken. Det regnedes simpelthen som 
en del af kosten. Selv på klostrene var det normalt at drikke øl, og nogle 
klostre tillod sig ligefrem at brygge ekstra stærkt øl for at kompensere for 
den manglende næring i Fasten. 

Vores moderne påskeøl har sine rødder i Bayern. Det specielle ved de 
bayerske klostre er, at de var pålagt de samme regler som alle andre 
verdslige bryggerier. Det betød i hovedlinjer, at de kun måtte brygge på 
malt, humle og vand. Og det betød også, at de kun måtte brygge såkaldt 
brunt øl og kun på bestemte tidspunkter af året.  

- I 1553 dikterede den tyske hertug Albrecht 5. af Bayern, at brygning af 
alle brune øl, herunder også klosterøllet, kun måtte ske mellem Skt. Mikkels 
Dag den 29. september og Skt. Jørgens Dag den 23. april. Meget tyder på, at 
klostrene derfor bryggede det stærke faste- og påskeøl tidligt i brygsæsonen, 
mens der var rigeligt malt på lageret, og lod det lagre i deres kølige kældre. 
Under den lange lagring og modning !k øllet en god vinøs karakter og gav-
milde procenter, hvilket utvivlsomt har højnet feststemningen i en ellers lidt 
trist og kold tid, fortæller Carlsbergs øl-historiker Bjarke Bundgaard. 

I 1905 lancerede Carlsberg sit første påskebryg, der netop var inspireret af 
det bayerske klosterøl, og ikke mindst det mørke, fyldige Salvatorøl, som 
i 1890’erne var blevet meget populært i København.  Tuborg fulgte trop i 
1906 med Tuborg Paaskebryg

I slutningen af 1990’erne udfasede Carlsberg sit påskebryg, og i dag sender 
det fusionerede bryggeri kun Tuborg Påskebryg – i folkemunde kaldet Kylle 
Kylle – på markedet. Brygget har over tid udviklet sig fra det mørke stærke øl 
til en gylden pilsnertype, der passer godt til det danske påskefrokostbord. 

Ifølge Bjarke Bundgaard er påskebryggen som fænomen noget helt særligt. 
- Om end påsken naturligvis fejres mange steder i verden, så er det kun i 

de færreste lande, at man associerer Kristi lidelse og død med indtag af øl. 
Jeg vil næsten sige, at det er unikt for Danmark og Norden, og det kan vi 
takke vores hedenske forfædre for, slutter han.

HISTORIE

PÅSKE 
ØLLETS

1906

1932

1959

1975

TEKST JOAN WINDFELDT
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DET FØRSTE  
AF SIN SLAGS

Da Carlsbergs højlager i Fredericia stod færdigt 
i juni 2008, var det det første af sin slags i 

Danmark. Der brygges hvert år 300 mio. liter øl 
på sitet i Fredericia. Læg dertil de mange mio. liter 
sodavand, så bliver der et behov for opbevaring. 
Højlageret indeholder da også dobbelt så meget 

stål som selveste Eiffeltårnet, og så er det et 
top-automatiseret sted med kraner, robotter og 

monorail, som selv i  
dag kender få ligheder herhjemme. 

IND OG UD
Foran højlageret er der en 
bygning, hvor Carlsbergs 

lastbiler kan køre op for at 
læsse og a"æsse bilerne  

for produkter. 

63 mio.
Øl og sodavand. Så mange produkter 
opbevares der i højlageret ad gangen. I hvert 
fald sådan rundt regnet. Specielt op til høj-
sæsonerne øges lagerbeholdningen. 

40 pers.
I Carlsbergs højlager arbejder der 40 
mennesker, som døgnet rundt sørger for 
driften. Der er desuden 20 personer eksternt 
ansat for at vedligeholde lageret. 

13 år 
Carlsberg Danmarks højlager i Fredericia 
stod færdigt i juni 2008, hvor det blev 
indviet. Det betyder, at kæmpebyggeriet 
i år kan fejre sin 13-års fødselsdag. 

KOM MED...
CARLSBERGS HØJLAGER I FREDERICIA ER ONE OF A KIND. BOGSTAVELIGT 
TALT. DET KÆMPE LAGER, SOM FORSYNER HELE DANMARK, GRÆNSEN OG 
UDENLANDSKE EKSPORTMARKEDER MED LÆSKENDE ØL OG VAND TRONER OG 
RAMMER ØJET FRA LILLEBÆLTSBROEN. OG DET FØR BILEN OVERHOVEDET ER 
NÅET TIL JYLLAND ENDNU. KOM MED INDENFOR I EN KÆMPE BYGNING, DER 
I SIN TID SATTE NYE STANDARDER FOR OPBEVARING, AUTOMATISERING OG 
PLUKNING AF PALLER OG PRODUKTER TIL CARLSBERG DANMARKS KUNDER. 

TEKST SABINE MENSEL 
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69.575 
PALLEPLADSER

Højlageret er egentlig bygget til at kunne 
opbevare 70.000 paller ad gangen. 

På grund af brandsikring og udluftning 
opbevares der dog maximalt 69.575 i dag. 

Inde i højlageret er der i alt 18 kraner,  
som kan hente og bringe op til  

1.500 paller i timen. 

40m.
Højlageret hedder ikke 
højlageret for ingenting. 
Det skyder nemlig 40 

meter op i luften. 

OPBEVARING TIL  
HELE DANMARK

Når øllet er brygget, eller sodavanden, cideren, 
limonaden er fremstillet, tappes produkterne i deres 
forpakninger. Det kan være både fustager, dåser og 

"asker. Fra tapperiet samles produkterne i kasser, som 
pakkes på paller. Herefter opbevares produkterne på 
højlageret, indtil en kunde bestiller dem. I gennemsnit 

opbevares et produkt 29 døgn, før det plukkes af 
kraner og robotter og med en lastbil sætter kurs ud 

mod kunder i hele landet. Skal ordren til Sjælland, 
pakkes den i første omgang på Carlsbergs 

tog, som fragter den over Storebælt til 
terminalen i Høje Taastrup. 

Vidste du at...
På tværs af Carlsbergs bryggeri i Fredericia løber 
et 4 kilometer langt monorail med 272 transport-
vogne, som fragter produkter og for pakninger 
på tværs af bryggeriets kæmpe areal. Arealet i 
Fredericia svarer til 108 fodboldbaner.  



ØL OG MAD 
ER ET MATCH 
made in heaven

ER LYS ALE ET GODT VALG TIL STEAK? OG GÅR EN PORTER 
HÅND I HÅND MED VANILJEIS? BLIV BEDRE TIL AT GUIDE DINE 
GÆSTER TIL DEN RETTE ØLTYPE, DER MATCHER MADEN. HER 

FÅR DU ØL-EKSPERTERNES BEDSTE TIPS OG TRICKS.  

Hvedeøl

Porter

Mørk Ale

Lys Ale

Lagerøl

IPA

Pilsner

TEKST JOAN WINDFELDT
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Hver anden restaurantgæst ved ikke på 
forhånd, hvad han vil drikke. Derfor 
er det oplagt at guide gæsten til det 
rette ølvalg – et valg, som matcher 

maden. Mange tænker som udgangspunkt i 
vin, når mad og drikke skal forenes, men med 
mere end 20.000 smagsnuancer og noter har 
øl har en særlig egenskab i forbindelse med 
mad, som vin ikke kommer i nærheden af. 

Endvidere har øl en helt særlig egenskab i 
kombination med særligt fed og proteinrig mad, 
som vin ikke har: kulsyre. Den hjælper nemlig 
med at rense munden, så den bliver frisk og klar 
til nye smagsindtryk. Dermed får gæsten en 
større og mere ægte smagsoplevelse. 

At øltyper og fødevarer i kombination er en 
videnskab, kan Carlsbergs øl-eksperter Dennis 
Munk og Morten Vinther skrive under på. 

- Det letteste ville være at generalisere, når 
man skal !nde en øl, som matcher en bestemt 
fødevare. For eksempel at lagerøl er godt til 
oksekød. Men det holder ikke altid , for porter 
kan også være et godt match til oksekød. Det 
kommer an på, hvordan kødet er tilberedt. Er 
det røget, kan lagerøl være et godt valg. Er det 
grillet, kan porter være et modigt valg. Det er 
naturligvis ikke en eksakt videnskab, da det 
også er et spørgsmål om smagspræferencer, 
forklarer Morten Vinther, der er Senior Channel 
Development Manager hos Carlsberg.    

- Øl er fantastisk til mad. Det kræver 
naturligvis viden om øl og kendskab til det 
sortiment, der føres i restauranten, men med en 
håndfuld standardspørgsmål kan man komme 
langt og guide gæsten i den rigtige retning, så 
hele restaurantoplevelsen bliver større. Og jeg 
vil påstå, at sådan en oplevelse får gæsten til 
at komme igen, tilføjer Dennis Munk, der er 
Training Manager hos Carlsberg.

KLIP UD OG GEM

Restaurant- og cafégæster vælger ofte deres øl 
ud fra mærke. Én gang Carlsberg Pilsner, altid 

Carlsberg Pilsner, er devisen for mange. Men i en 
bestillingssituation har du som tjener "ere muligheder 

for at påvirke gæsten til at prøve noget nyt  
– og samtidig opnå et mersalg. 

Velkomst
Mange af vores gæster lægger ud med en let hvedeøl som 
velkomstdrik, for eksempel 1664 Blanc. Er det noget, I også 
kunne have lyst til at prøve? Kom gæsten i forkøbet og foreslå 
en let øl til at begynde med. Det, at andre gæster har valgt 
det samme, kan også påvirke beslutningen – se mere nedenfor 
under ”social proof”. 

Mad
Til den krondyrmørbrad, du har bestilt, er en mørk øl et 
fantastisk match. For eksempel en Jacobsen Brown Ale.  
Må jeg skænke sådan én til dig? 95 % af menneskets adfærd 
domineres af hjernens hurtige, intuitive og emotionelle system. 
Søg derfor at matche øllet til maden i en konkret anbefaling,  
så gæsten ikke skal tænke så meget over sin beslutning. 

Øltyper
Er du til lyst eller mørkt øl? Og kan du bedst lide sødme eller 
bitterhed i din øl? Har gæsten ikke taget en beslutning endnu, 
kan du spørge mere detaljeret til smagspræferencer inden for øl. 
Det er her, dit kendskab til øltyper og restaurantens sortiment 
kommer i spil. Hvad plejer du at drikke? Det er også et godt 
spørgsmål at stille, og på den måde guider gæsten dig frem til 
den rette øl at tilbyde.

Social proof
Denne øl er blandt gæsternes favoritter for tiden. Kunne I også 
tænke jer at smage den? Mennesker er "okdyr, og vi gør som 
alle de andre for at passe ind i "okken. Derfor kan du med fordel 
stille spørgsmålet til en gæst, som endnu ikke har besluttet, hvad 
han skal drikke. Det, at andre gæster har ”godkendt” produktet, 
har stor betydning, når vi skal tage hurtige beslutninger. 

guide til det

ØL PÅ MADSCENEN
Carlsberg har udviklet "ere værktøjer, som 
gør det nemmere for både kokke, tjenere 
og gæster at vælge øl til maden. For 
eksempel Øl- & Madhjulet, som  matcher 
råvarer med øltyper. Rekvirér hjulet hos 
din Carlsberg-kontakt og udlever det til 
dine gæster sammen med menukortet.

INSPIRATION TIL KOKKE  
OG TJENERE

  tjek @olpaamadscenen  
ud på Instagram.

rette ølvalg

Øl-eksperternes
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Det historiske 
Strahov-
kloster i 

Prag, hvor 
man allerede 
i begyndel-

sen af det 14. 
århundrede 
bryggede øl 
på stedet.

Det er lige 
meget – jeg 

skal nok 
få banket 

en fest 
op, uanset 
hvor vi er. 
Weheee! 

Vi pakker 
hver en 

ryg sæk og 
tager til 

Bayern, hvor 
vi hjælper 

lokale land-
mænd med 

høsten. 

Jeg tager 
på ø-lejr og 
nyder det 
simple liv i 
nærkontakt 

med naturen. 
Mobilen 

bliver der-
hjemme. 

Et feriecenter 
med plads 
til alle – et 

sted, som har 
de tre B’er: 
bade land, 
bord tennis 

og bar. 

Ferietid forude – hvordan  
tilbringer du den?

Voilá - du 
er en ægte 

FEIN -
SCHMECKER

Gode ven  
– du er en  
FÆLLES-
SKABS-

FAN

Mmm… din 
LIVSNYDER

Hvilken øltypeer du?
Inviterer mine fem bedste venner 
over til sous vide-tilberedt ande-
bryst med rødvinsglace, Pommes 

Anna og en let salat samt en 
håndfuld nøje udvalgte øl.

Det er din fødselsdag – hvordan fejrer du den?

Du og dine fem bedste venner  
skal holde sommerferie sammen  

– hvor tager I hen?

I familiens skød, selvfølgelig.  
Vi skal spise, skåle og grine 

sammen hele aftenen. De kan bare 
komme over, når de vil – min dør 

er altid åben. 

Du og din familie skal holde 
sommerferie sammen  

– hvor tager I hen?

Hvordan jeg bruger tiden, betyder 
ikke så meget som hvem jeg 

bruger tiden med. Derfor bliver det 
ikke en vild fejring; Blot mine nære 

og kære er der.

TEKST JOAN WINDFELDT

Jeg bliver 
hjemme 

og hygger. 
Inviterer 
vennerne 
på gode 

middage og 
arrangerer 
!lmaftener 

med øl-
smagning. 

Halleluja –  
du er en LESS 

IS MORE-
PRÆDIKANT

Skål i skuret, 
din FESTABE

Uh, du er 
en dejlig 

HYGGEFIS

24  JANUAR/2021 WHAT’S BREWING…



Less is more-
prædikant

Du nyder kvalitet frem for 
kvantitet. Selvom du er på 

farten, vælger du saltimboccas 
fra den lille street food-bod 

frem for tankstationens 
”indianer i kano”. Du skyller 

efter med en lille og læskende 
specialøl, der understreger  

dit motto: Less is more. 

Livsnyder
Du er meget bevidst om din 
work/life-balance, og derfor  
er du blevet god til at koble  

af og suge nuet til dig. Om det 
er via sofatid, skovning eller 
bare at nyde humlens sødme 
i en classic-øl, så elsker du 

denne JOMO (joy of missing 
out) frem for FOMO  
(fear of missing out). 

Feinschmecker
Du kan name-droppe 

belgiske øltyper, tjekkiske 
mikro bryggerier og 

hundred vis af smags-
aromaer i de særligt 

udvalgte øl, du forkæler 
dine smags løg med. For dig 
er ølsmagning et nærmest 

helligt ritual. 

Festabe
Intet øjeblik er for lille til 
at blive fejret og markeret 

med en øl. Kørekortet, 
brylluppet, en ny frisure. 
Du elsker livets fester, 

som naturligvis skal deles 
med venner og familie. 

Skål! 

Fællesskabs- 
fan

Du elsker at hæve glasset 
og høre lyden af adskillige 

”kling”, fordi du helst drikker 
din øl sammen med andre.  

I hænger ud sammen, spiser 
sammen, dyrker sport 

sammen og oplever livets 
højdepunkter sammen. 

Hygge!s
Du tænder lys, hælder  

chips op og ryster puderne  
i sofaen, før du indtager den 
med en lækkert uldtæppe. 
Uanset selskabets størrelse 

elsker du at gøre det 
komfortabelt, varmt og rart, 
og du serverer et par nøje 
udvalgte gyldne øl, som 

matcher hyggestemningen. 

e

 ILLUSTRATION VAHLE+NIKOLAISEN 
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LIGE FØR JUL SENDTE SOMERSBY DERES NYE 
HARD SELTZER PÅ MARKEDET. ET PRODUKT, 
DER ALLEREDE HAR VIND I SEJLENE I USA 
OG ASIEN OG SOM NU INTRODUCERES TIL 
EUROPA VIA DET DANSKE MARKED. 

Alkohol er en kalorietung fødevare, 
siger ernæringseksperterne. Eller det 
feder ligefrem, hvis man spørger de 
selvudnævnte af slagsen. Men argu-

menterne får svært ved at holde vand, når man 
står overfor Somersby Hard Seltzer, der med 
under 100 kalorier per servering styrer direkte 
ind i den kæmpe sundhedstrend, som lader til 
at være kommet for at blive. 

- De sidste mange år har vi set en stærk 
sundhedstrend, og det gælder også inden for 
drikkevarer, hvor folk søger alternativer, for-
tæller marketingsdirektør for Craft & Speciality 
i Carlsberg Danmark, Thomas Hefting, om 
Somersby Hard Selzer. I modsætning til andre 
alkoholiske drikke har den et lavt indhold af 
både kalorier og sukker. 

Og tallene taler da også deres tydelige 
sprog. I USA estimeres Hard Seltzer-kategori-
en til at være vokset med op til 216 % i 2020. 
Tilsammen udgør Hard Seltzer-produkterne 
nu 5 % af det amerikanske ølmarked.

Opbygning af ny kategori
Men det er ikke en hvilken-som-helst udfor-
dring, Somersby har kastet sig ud i her. For 
kategorien Hard Seltzer eksisterer ikke rigtig 
i forvejen i Danmark, og hvad vigtigere er, så 
kender danskerne ikke Hard Seltzers. Men det 
kommer de til i 2021, hvis man spørger Nele 
Cznottka, som står i spidsen for lanceringen af 
Somersby Hard Seltzer i Danmark. 

 - Vi har valgt Somersby som brandet, der 
skal lancere Hard Seltzer til danskerne, fordi 

Somersby i forvejen bevæger sig i det frugtige, 
friske univers. Så vi syntes, det var et godt 
match. Og så er Somersby i forvejen dansker-
nes foretrukne inden for FAB-kategorien (Fla-
vored Alcoholic Beverage), og det momentum 
har vi brug for, når vi skal introducere forbru-
gerne for en helt ny produkttype, forklarer Nele 
Cznottka og fortsætter: 

- Vi har naturligvis talt med vores kunder og 
konsulenter, som er dem, der kommer til at 
bære Somersby Hard Seltzer ud til forbrugerne, 
og de er dejligt begejstrede for rejsen, vi har ta-
get hul på. Og så ved vi også, at "ere af vores 
konkurrenter også lancerer Hard Seltzer-pro-
dukter, så der kommer til at blive opbygget en 
helt ny produktkategori i årets løb. Det ser vi 
meget frem til.

Somersby har 
kastet sig over 
international 
mega-trend 

NYHED!
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Mix, match og individualitet
Men hvad er det egentlig for en størrelse 
sådan en Hard Seltzer? Jo, seltzer er et 
engelske ord for det, vi på dansk slet og ret 
kalder for en danskvand. Altså vand tilsat 
kulsyre. Og begrebet hard benyttes i de 
engelsktalende lande om produkter, der inde-
holder alkohol. Du kender det måske fra Hard 
Lemonade, som er limonade med alkohol i. 
Så er en Hard Seltzer er altså en danskvand, 
der indeholder alkohol. 

- Det er et enormt alsidigt produkt. Man 
kan drikke den, som den er, eller man kan 
bruge den som en mixer til at lave cocktails, 
og på den måde bliver mulighederne nærmest 
uendelige, fortæller Nele Cznottka og under-
streger dermed samtidig en anden af de store 

trends, som Somersby Hard Seltzer tapper 
direkte ind i – individualisme. 

- Somersby Hard Seltzer taler direkte til folks 
kreativitet. Det er egentlig kun din egen fantasi, 
der sætter grænsen for, hvad du kan bruge 
produktet til. Og det er et mindset, som, vi ved, 
tiltaler rigtig mange af særligt de yngre forbru-
gere, fordi der på den måde bliver noget leg 
og udfordring i din interaktion med produktet, 
forklarer Thomas Hefting. 

Og igen er der tal på bordet til at bakke 
idéerne op, for erfaringerne fra USA viser 
nemlig, at hele 50 % af Hard Seltzer-forbruget 
anvendes som mixer. Herhjemme har forbru-
gerne kunnet købe Somersby Hard Seltzer i 
butikkerne siden uge 50. 

216 %
Hard Seltzer vokser op til 216 % 
på det amerikanske marked.

5  %
Hard Seltzer udgør 5 % af 
ølmarkedet i USA.

FAB
FAB står for Flavored Alcoholic 
Beverage, og Somersby er det 
mest kendte og mest foretrukne 
brand inden for denne kategori 
af drikkevarer. 

HVAD ER EN HARD 
SELTZER?
Hard er et begreb, der på engelsk 
benyttes om drikkevarer, der indehol-
der alkohol. Du kender det måske fra 
Hard Lemonade? Og en seltzer er en 
danskvand. Så Hard Seltzer er altså en 
danskvand med alkohol.

SOMERSBY HARD  
SELTZER ER UDKOMMET I 
TO VARIANTER. EN MED 

SMAG AF LIME OG EN MED 
SMAG AF MANGO  

OG PASSIONSFRUGT. 
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S om del af serien ”Bryggerens Hane” 
lancerer Carlsberg Zesty Gose, som 
er navnet på en ny øl fra en historisk 
recept. Gose er nemlig en gammel 

tysk øltype, der har sit navn og oprindelse fra 
den gamle kejserby Goslar i Harzen. De ældste 
kilder er fra midten af det 14. århundrede, men 
vi kender den faktisk også fra Københavns hi-
storie. Kong Christian III var så begejstret for 
Gose-øllet, der på dansk blev kaldt Gaase, at 
han lod opføre et dedikeret ”Gaasebryggeri” på 
hjørnet af Vandkunsten og det lille stræde, der 
sidenhen i folkemunde blev kaldt Gaasestræ-
de. I dag er øltypen karakteriseret ved at være 
en syrlig hvedeøls-type tilsat salt. Men der er 
stor kreativ frihed, og i dette tilfælde har Carls-
berg tilsat citrusskaller – deraf navnet Zesty.

- Vi lancerer Zesty Gose dels for at give vores 
stampublikum mulighed for at komme lidt 
mere ud i krogene af øllets verden, og dels 
fordi vi af erfaring ved, at der allerede er mange 
dedikerede ølentusiaster, der synes, det er 
sjovt at prøve noget nyt. Ikke mindst når det 
kommer fra et hæderkronet og teknisk dygtigt 
bryggeri som Jacobsen, siger Mads Egeskov 
Bach, Sr. Brand Manager, Craft & Speciality.

Og han forventer, at øllet vil blive en succes: 
- Når foråret kommer, og vi forhåbentligt 

atter kan nyde hinandens selskab på caféer 
og barer, så tror jeg, at folk vil tørste efter en 
virkelig dejlig frisk øl. Og jeg kan ikke forestille 
mig noget mere friskt end Zesty Gose. 

Zesty Gose er en del af Jacobsens kvartalsvi-
se serie ”Bryggerens Hane” og kommer derfor 
kun på fad. Zesty Gose lanceres i uge 5 og 
kommer på Modular20.

Læskende øl 
til de syrlige 

smagsløg

  Zesty Gose er hvidgylden, 
sløret og skænker en fyldig, 
om end kortlivet skumkrone. 

  Duften er rig på friske citrusnoter, 
men rummer også mere dæmpede strejf 
af tropisk frugt og koriander.

  Smagen er overvejende syrlig,  
men føles særdeles læskende takket 
være den runde og tørre finish. 

Alk. 5% vol.

GÆSTER, SOM SYNES, 
ØL ER FOR BITTER, BØR 

SMAGE DEN NYE ØL ZESTY 
GOSE. DEN LEGER NEMLIG 

MED GRUNDSMAGENE 
SØDME, SYRLIGHED OG 

SALT – OG UDELADER  
BITTERHED.

Z E S T Y  G O S E


